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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Valeriia Tynianskaia projevila zájem o diplomové téma z teorie relativity, ačkoli jsem ji u zkoušek 

z této oblasti nehodnotil nejlépe – zvolili jsme proto spíše jednodušší téma, bezprostředně 

navazující na látku probíranou v relativistickém kursu. Konkrétně se jednalo o prostudování 

některých geometrických vlastností svědčících o tvaru prostoru kolem Kerrovy černé díry. 

Po přehledu základních rysů Kerrova řešení Valérie spočítala a vykreslila různé invariantní 

charakteristiky význačných tříd stacionárních pozorovatelů na kruhových drahách, invarianty dané 

Killingovým(-Yanovým) tenzorem, našla plochy konstantní vlastní radiální vzdálenosti od 

horizontu, a dále provedla podobnou analýzu pro hlavní nulové kongruence Kerrova prostoročasu 

a pro nevířivé nulové kongruence nedávno nalezené kolegy z ústavu. Odvodila a vykreslila též 

plochy, které jsou k těmto kongruencím kolmé, a porovnala je s plochami konstantního Boyerova-

Lindquistova poloměru. 

 Přes určité mé počáteční obavy se nakonec spolupráce docela podařila. Některé věci jsme 

si sice museli trochu vysvětlovat, ale Valérie do všeho postupně pronikla a práci technicky, 

graficky i jazykově rozumně zpracovala. Naučila se mj. pracovat s tenzorovým balíkem xAct k 

programu Mathematica a byl jsem rád, že mně pomocí něj též zkontrolovala příslušnou část skript. 

Na tématu pracovala dlouhodobě, hlásila se o konzultace a nezdráhala se přečíst doporučené 

články. 

 Se započítáním veškerých těchto „okrajových podmínek“, historie a konečné podoby práce 

navrhuji uznat práci jako diplomovou a hodnotit stupněm „velmi dobře“. 

 

 

 

 

 

 

 

Práci 

 doporučuji 

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 
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